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Kære Modtager
Vi kunne i år samle næsten 350 erhvervsfolk til generalforsamling i Business
Fredericia.
Formand Bent Jensen indledte sin beretning med, at give udtryk for at erhvervslivet
står stærkere end nogensinde før. Dette til trods for 2 års nedlukning med Corona og
en masse afledte flaskehalse og leveringsudfordringer…
Læs beretningen her.
I forlængelse af generalforsamlingen uddeltes der 2 priser – Iværksætterprisen for 1.
gang og Erhvervsprisen for 7. gang.
Vinderen af Iværksætterprisen blev Michella Meyer, som siden 2018 har startet to

Vinderen af Iværksætterprisen blev Michella Meyer, som siden 2018 har startet to
virksomheder; Respirationsvagten ApS og Sosu Vikaren ApS. Hun beskæftiger nu 85
vikarer og har en særdeles positiv indtjening.
Vinderen af Erhvervsprisen blev Hansen El A/S der bl.a blev fremhævet for det store
engagement med ansættelse af lærlinge og gode gamle ”jyske” dyder som et ord er
et ord og ingen kunde er for lille. Fredericia virksomheden engagerer sig desuden i
det lokale kultur- og idrætsliv og bakker op om både de store flagskibe som FHK, FC
Fredericia, musicalkoncerter samt generelle almene formål.

ARRANGEMENTER
Læs og tilmeld dig nogle af de
spændende arrangementer der er på
programmet
Onlinemøde – erhvervsbriefing om
Ukraine
Både Danmark og Fredericia er sæ rligt afhæ ngige
af samhandlen med verden. Konflikten mellem
Ukraine og Rusland kan derfor gøre, at mange
spekulerer over mulige effekter ved invasionen.
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 8.30-9.00. Læ s
mere her.

mere her.

Foredrag og debat om Energiøerne –
Danmarkshistoriens største
ingeniørprojekt
Business Fredericia inviterer i samarbejde med
IDA Syd til et spæ ndende oplæ g med Poul-Jacob
Vilhelmsen, Programme Director for Energinet, og
Morten Hasselager Pedersen, EPC Director for CIP
VindØ, fortæ ller om energiøerne, efterfulgt af en
debat styret af Preben Birr-Pedersen. Vi slutter
af med en to-retters middag.
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.30-20.00. Læ s mere her.

Verdens vildeste brobyggere kommer til
Fredericia
Kom til informationsmøde og hør, hvordan
erhvervslivet i Fredericia kan blive involveret i
projektet.

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 8.00-9.00. Læ s
mere her.

Go’ morgen med Business Fredericia
Bæ redygtig business i øjenhøjde – for SMV
virksomheder – med fokus på bundlinje og en
bedre verden.
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 7.45-9.15. Læ s mere
her.

Business Fredericia inviterer til
LowCarbFuels konference med besøg på
Crossbridge Energy
Dekarbonisering af luft- og skibsfart.
Venligt støttet af Innovationsfonden Organiseret
af: IDA Energi, IDA Syd, AAU, Triangle Energy
Alliance, Business Fredericia og Fredericia
Kommune.

Onsdag den 6. april kl. 8.30-16.00. Læ s mere her.

Økologiske og plantebaserede Start-ups –
Netværksmøde
Er du en plantebaseret fødevare startup? Eller
arbejder du på en idé hertil? Eller overvejer du at
investere i en eller flere plantebaserede
startups? Så væ r med når vi samler et stæ rkt felt
af etablerede startups samt organisationer og
virksomheder, der arbejder med startups
indenfor finansiering, rådgivning, matchmaking
samt afsæ tning.
Tirsdag den 19. april kl. 14.00-17.00.Læ s mere her.

Grafik og billeder på den nemme måde
Med online-væ rktøjet Canva.com kan du lave
flotte og professionelle grafiske designs, både til
tryk og de sociale medier. Canva.com er til dig,
der gerne vil lave dine egne billeder og små
videoer til de sociale medier, og filer til tryksager
i et snuptag.
Tirsdag den 26. april kl. 9.00-12.00.Læ s mere her.

Andre tiltag
Forskellige tilskudsmuligheder
SMV-Eksport: Få op til 800.000 kr. i eksporttilskud. Sæt fart på din eksport med 5 nye
tilskudsmuligheder Læs mere her.
SMV-Digital: Styrk din digitale sikkerhed Få 50.000 kr. i rådgivertilskud. Puljen er åben.
Læs mere her.
SMV-Væ kstpilot: Få 50% i løntilskud til ny medarbejder i 6 måneder Læs mere her.
Lav dit CO2-regnskab: Kom i gang med din grønne omstilling ved at deltage i 3
workshops hos Erhvervshus Sydjylland Læs mere her.
SMV-Food: Er du en fødevarevirksomhed, har du mulighed for at få 45.000 kr. i tilskud
til f.eks. at øge e-handlen eller optimere produktionen. Læs mere her.
SMV-Grøn: Du kan få op til 150.000 kr. til rådgivning, investering og
kompetenceudvikling, der gør din virksomhed endnu mere grøn. Læs mere her.
Vil du vide mere? Kontakt chefkonsulent Jesper Bonnén på 92150128 eller
jb@businessfredericia.dk

Er din virksomhed klar til at optimere sin
B2B e-eksport?
Det kan nemlig blive din virksomheds vej til væ kst og internationel
skalering!
Læ s mere her.

Nye medlemmer
Blikkenslagerforretning CF

CH Stilladser ApS

CK Leasing

Jan Bårris Holding ApS

LINDELY VINGÅRD ApS

Malerværkstedet Jonas Zoega Jensen ApS

TH-Gruppen A/S

Følg Business Fredericia på de sociale
medier
Følg Business Fredericia, og vores nyheder til og om erhvervslivet i Fredericia på
LinkedIn, Facebook og Instagram.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

